
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Uzin Utz 

 Head Finance & Control 
 
 “Inspirerend leider” 

 
 
Standplaats:  Haaksbergen   
 

 
1. UZIN UTZ  
 
Uzin Utz Nederland is onderdeel van de internationale Uzin Utz Group; een beursgenoteerd 
familiebedrijf met een hoofdvestiging in het Duitse Ulm. Ze leveren met de merken Uzin, Wolff, 
Pallmann, Arturo en Codex alles voor het leggen, onderhouden en renoveren van alle soorten 
vloeren. Met circa 120 collega’s vormen zij vanuit Twente een belangrijk onderdeel van deze 
internationale Group.  
 
Uzin Utz Nederland heeft duurzaamheid en gezond werken hoog in het vaandel staan. Deze visie is 
vertaald naar het bedrijfspand aan de rand van Haaksbergen. De fabriek, waar o.a. lijmen en 
kunstharsvloeren worden geproduceerd, heeft dankzij het bewust gebruik van natuurlijke, 
gerecyclede en duurzame materialen een natuurlijke uitstraling en is volledig CO2 neutraal. 
 
 
Naar de website: https://nl.uzin-utz.com 
 

 
Plaats in de organisatie 

Head Finance & Control is verantwoordelijk voor de financiële discipline en geeft op inspirerende 
wijze direct en indirect leiding aan de financiële, ICT, QESH en facilitaire teams, bij elkaar zo’n 25 
professionals.  U legt rechtstreeks verantwoording af aan de Algemeen Directeur.  
 
 
2.  FUNCTIE 
 
Gezien de verwachte groei en veranderingen die de organisatie de komende jaren gaat doormaken, 
is het belangrijk om deze positie in te vullen met een stevige leider met ruime ervaring in de 
financiële wereld. U bent in staat een goede balans te vinden tussen strategisch meedenken, het 
leiden van projecten en pragmatisch handelen in operationele en tactische executie. U weet de juiste 
accenten te leggen op wat wel en niet belangrijk is, beschikt over helicopterview, die de juiste balans 
weet te vinden tussen financiële onderwerpen en aandachtsgebieden op strategisch en operationeel 
niveau. U komt te werken in een dynamische omgeving waarbij u contacten door de gehele 
organisatie onderhoudt, zelf operationeel actief bent en in nauw contact staat met de Algemeen 
Directeur.  
 



   

 

 

 

 

 

 

 
 
U bent samen met de Algemeen Directeur verantwoordelijk voor het besturen van de Nederlandse 
organisaties. U hebt een leidende rol in de realisatie van de business-strategie voor de 
maak/productie industrie. Samen met de Algemeen Directeur initieert u en bent u de drijvende 
kracht achter noodzakelijke veranderingen en vernieuwingen. Daarnaast heeft u een belangrijke rol 
in het managementteam, waarin u nauw samenwerkt met de lijnmanagers van de diverse disciplines 
binnen Uzin Utz Nederland.  
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Opstellen en realiseren van het NL financieel jaarplan Uzin Utz, gebaseerd op de business-

strategie. 

 Vertegenwoordigen van de organisatie bij belangrijke externe stakeholders. 

 Eindverantwoordelijkheid voor het opstellen van de financiële rapportages en prognoses en het 

inzichtelijk maken van de financiële gevolgen van investeringen. 

 Bewaken van de financiële positie en resultaten van het bedrijf. 

 Verzorgen van periodieke financiële rapportages (balans, P&L, cashflow, forecast), de 

jaarrekening incl. begeleiden audit, budgetteringen etc.  

 Coördineren en bewaken van planning & control cyclus, bewaken en optimaliseren van het 

werkkapitaal, het opstellen van de financiële meerjarenplanningen en (adhoc) analyses. 

 Aanspreekpunt op financieel gebied voor banken en externe accountant. 

 Onderhoudt contact met het Duitse moederbedrijf.   

 Identificeren en proactief verbeteren van zowel financiële- als business processen.  

 Opzetten van diverse interne rapportages, zowel in financieel als niet financieel opzicht (kpi’s). 

 Zorgdragen voor een adequate rapportagetool voor Business Intelligence.   
 
 
4. FUNCTIE-EISEN 
 

 Een opleiding op WO-niveau, financieel/economisch, bijvoorbeeld RA of RC. 

 Stevige leidinggevende ervaring in een eindverantwoordelijke financiële functie binnen een 

directieteam en bij voorkeur ervaring in of affiniteit met het optimaliseren van bedrijfsprocessen.  

 De beschikking over een gedegen juridische kennis en krediet technische achtergrond.  

 Analytisch sterk en ervaren in het inzetten van data en KPI’s bij besluitvorming en monitoring van 

voortgang en resultaat.  

 Relevante, concrete ervaring met automiseringsvraagstukken en IT.  

 Bedrijfskundig inzicht, resultaatgericht en professioneel kunnen communiceren met 

verschillende niveaus in een organisatie.  

 Goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal in woord en geschrift.  
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Ondernemend. 

 Stevige persoonlijkheid en communicatief sterk. 

 Overtuigingskracht. 

 Strategische denkkracht. 

 Flexibel ingesteld. 

 Ambitieus en gedreven. 

 Coachend leidinggevende. 

 Samenwerkingsgericht.  

 

 
6. UZIN UTZ BIEDT 
  
De mogelijkheid om als Head Finance & Control deel uit te maken van een groeiende organisatie, een 
impactvol verandertraject en de daaraan gekoppelde transitie van de financiële discipline. Het 
perspectief om zich verder te ontwikkelen in de functie naar de positie van CFO en rechterhand van 
de Algemeen Directeur. 
 
Een marktconform salaris welke aansluit bij het grote belang dat aan deze functie gehecht wordt.  
Een resultaat gerelateerde bonus en een prima pensioenregeling. Onkostenregeling en auto van de 
zaak. Een eigentijdse kantoor- en werkomgeving waar iedereen in een positieve sfeer samenwerkt.  
 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Greetje Jakobs, senior consultant BeljonWesterterp 
06 – 5022 1272 


